
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

 на Закона за енергетиката и енергийната ефективност

Обн. ДВ, бр. 64 от 16.07.1999 г. изм., бр, 1 от 4.01.2000 г., изм, и доп.,
бр. 108 от 14.12.2001 г., бр. 63 от 28.06.2002 г.

§1. В § 68 цифрата " 2002 г." да се замени с цифрата "2003 г".

мотиви

КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ

на Закона за енергетиката и енергийната ефективност

Към настоящия момент визираният в §68 срок - 30.09.2002 г. отнасящ се до
императивното задължение за снабдяване на потребителите на топлинна енергия с
нужните за това индивидуални топломери съобразно изискванията на чл.112г ал.1 т.2 и 3



от ЗЕЕЕ е неефективен и неизпълним. Съгласно чл.164 ал.1 т.4 от ЗЕЕЕ за лицата, които
не са комплектували отоплителните си тела с предвидените съобразно закона топломери
е предвидено наказание - глоба в размер от 100 до 500 лева. Практическото приложение
на предвидените в чл.112г от ЗЕЕЕ средства за отчитане на дяловото потребление за
отопление - индивидуални топломери изисква наличието на по-дълъг срок, съобразен
със социалните условия в страната и с финансовите възможности на голяма част от
населението, ползващо топлинна енергия. В този смисъл удължаването на срока за
поставяне на индивидуални топломери с една година ще даде възможност на голям
процент от неизпълнилите в момента това си задължение граждани да го направят без
страх от санкция и глоба. Освен горното тази промяна се налага и поради липсата на
предвидена в закона преференция за социално слабите граждани за закупуване на
индивидуални топломери.

Удължаването на срока, предвиден в §68 от ЗЕЕЕ е наложително и във връзка с
предстоящото изготвяне на нова нормативна уредба - нов Закон за енергетиката,
работата по който продължава и в момента. Удълженият срок ще даде възможност за
всички проблеми, визирани по-горе да бъде намерено легално разрешение и същите да
бъдат взети предвид при разглеждането н приемането на новия закон.

25.09.2002  г.

ВНОСИТЕЛИ: Йордан Стоянов Димов и група народни
   представители


